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1. Diberikan fungsi!(x) = eXln(x).
Carilah turunan pertama dari fungsi tersebut diatas seeara numerik dengan
menggunakan metode beda terpusat (central difference) untuk rentang 1 s x s 10.
Buatlah penyelesaian turunan tersebut dalam bentuk tabulasi dengan data interval
(h) yang sama yaitu untuk kasus h = 0,5 dan h = 0,1.
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2. Sebuah benda bergerak sepanjang sumbu x dalam pengaruh gaya elastik. Akibat
dar! gaya elastik ini posisi benda sebagai fungsi waktu mengalami osilasi yang dapat
diwakili oleh persamaan gerak

. 2t 2t
x(t) = Sin 3 + COS 3 (1)

a. Buatlah pseudocode dan flowchart untuk meneari keeepatan dan pereepatan dari
benda tersebut dalam rentang waktu 0 sampai 3rcdetik .
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b. Carilah kecepatan (v(t)) dan percepatan (a(t)) dalam rentang waktu 0 sampai 3rc

detik dengan menggunakan metode numerik. Buatlah penyelesaian dalam bentuk
tabulasi dengan interval waktu (M) yang sama yaitu untuk kasus M = 0,5 dan
~t=O,1.

- (hints: {f). Kecepat~in adalah turunan periarna da-nposT"sidanpsrcepatan adalah
turunan pertama dan keeepatan. (2). Gunakan metode beda terpusat (central
difference). (3). 21t rad = 360°).
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3. Turunan pertama dari suatu titik dapat dieari dengan meneari slope/kemiringan dari
garis tangensial yang menyinggung titik tersebut, seperti terllhat dari gambar
dibawah (metode beda terpusatlcentral difference). Turunan pertama secara numerik
diberikan oleh kaitan: f'· = fi+l-fi-l (2)
, ! Zit
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(a). Dengan menggunakan pers.(2) Carilah kaitan
turunan kedua seeara numerik dengan menggunakan
metode beda terpusat.
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(b). Gunakanlah hasil dari (a) untuk menghitung
pereepatan (a(t)) (dalam rentang waktu 0 sampai 3rc
detik) dari sebuah benda yang mempunyai persamaan
gerak yang diberikan pada soal 2. Buatlah penyelesaian
dalam bentuk tabulasi dengan interval waktu (M) yang
sama yaitu untuk kasus M = 0,5 dan M =0,1., _';'
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